CONVOCATORIA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL 44/16 A CELEBRAR EL DÍA SIETE DE
NOVIEMBRE DE 2016.
ORDEN DE DÍA
44/16.1 LECTURA Y, SI PROCEDE, APROBACIÓN BORRADOR ACTA
SESIÓN ANTERIOR.
44/16.2 ACUERDO APROBACIÓN LIQUIDACIÓN CONTRATO DE
SERVICIOS (EXPTE. C.42/03).
44/16.3 ACUERDO APROBACIÓN RELACIÓN DE GASTOS, CARGO
49/2016.
44/16.4 DESPACHO EXTRAORDINARIO.
4.1 Acuerdo aprobación pago ayudas Renta Garantizada, resoluciones
2016 pendientes de 2015.
4.2 Acuerdo aprobación pago ayudas Renta Garantizada, nuevas
resoluciones 2016.
4.3 Acuerdo aprobación Convenio de colaboración entre Excmo.
Ayuntamiento de la Vall d’Uixó y el Centro Instructivo de Arte y Cultura
de la Vall d’Uixó.
4.4 Acuerdo aprobación Convenio de colaboración entre Excmo.
Ayuntamiento de la Vall d’Uixó y Juventudes Musicales de la Vall
d’Uixó.
4.5 Acuerdo aprobación Convenio de colaboración entre Excmo.
Ayuntamiento de la Vall d’Uixó y la Asociación Arqueológica de la Vall
d’Uixó.
4.6 Acuerdo aprobación Convenio de colaboración entre Excmo.
Ayuntamiento de la Vall d’Uixó y Cultura Mutante Asociación de Artistas
44/16.5 TURNO ABIERTO DE PALABRAS.
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 44/16
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA SIETE
DE NOVIEMBRE DE 2016.
ASISTENTES:
Alcaldesa-Presidenta:
Dª. Tania Baños Martos
Concejales:
Sr. Jordi Julià García.
Sr. Javier Antonio Ferreres Burguete.
Sr. Jorge García Fernández
Sra. Carmen García Arnau.
Excusa su ausencia:
Sr. Antoni Llorente Ferreres.
Secretario:
D. José Luis de la Torre Martín
Interventora:
Dª. Isabel Macián García.
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad de la Vall
d’Uixó, a las trece horas del día siete de noviembre de dos mil dieciséis, se reúnen
los Sres. Concejales arriba anotados, con objeto de celebrar sesión ordinaria de la
Junta de Gobierno Local. ------------------------------------------------------------------Abierto el acto por la Presidencia a la hora expresada, se procede a tratar
los asuntos que figuran en el Orden del Día, adoptándose los siguientes acuerdos:
44/16.1 LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN BORRADOR ACTA
SESIÓN ANTERIOR
Se da cuenta del borrador del acta de la sesión ordinaria 43/16, de dos de
noviembre de 2016, acordando la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, su
aprobación. -----------------------------------------------------------------------------------
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44/16.2 ACUERDO APROBACIÓN
SERVICIOS (EXPTE. C.42/03).

LIQUIDACIÓN

CONTRATO

DE

Resultando que, en fecha 14 de mayo de 2003, la Junta de Gobierno Local
adjudicó el contrato del servicio de “PÓLIZA DE SEGURO QUE CUBRA LA
RESPONSABILIDAD
CIVIL/PATRIMONIAL
DEL
EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LA VALL D’UIXÓ” a la empresa MAPFRE
INDUSTRIAL, siendo formalizado el contrato administrativo el 26 de mayo de
2033.-------------------------------------------------------------------------------------------Visto el informe de Secretario General, José Luis de la Torre Martín
obrante en el actuado, así como lo dispuesto en el artículo 235.3 del Texto
Refundido de la Ley 30/2007, de 20 de octubre, de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.---------------La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:-----------------------Primero.- Proceder a la liquidación del contrato del servicio de “PÓLIZA
DE SEGURO QUE CUBRA LA RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VALL D'UIXÓ”.-----------------------Segundo.- Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha
dictado el presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
la notificación del mismo o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Castellón, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a la recepción de la notificación del mismo.------------------44/16.3 ACUERDO APROBACIÓN RELACIÓN DE GASTOS, CARGO
49/2016.
Vista la relación de gastos nº 49/2016 integrada por la relación contable
20160000000740 por importe total de 357.775,33 euros.-----------------------------Comprobada la existencia de crédito adecuado para la tramitación de todas
las obligaciones incluidas en la presente relación en el presupuesto de 2016, según
consta en el anexo adjunto.-----------------------------------------------------------------
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Considerando que se ha comprobado el cumplimiento de lo establecido en
las Bases números 15 y 20 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2016, en
materia del contenido del expediente de gasto y de los documentos necesarios
para el reconocimiento de la obligación.-------------------------------------------------Comprobado que el Decreto nº 1516/15 y 1517/15 de 28 de junio, atribuye
a la Junta de Gobierno Local la aprobación de las facturas y el reconocimiento y
la liquidación de las obligaciones.--------------------------------------------------------Vistas las observaciones formuladas por la Intervención municipal así
como el informe de Gestión obrantes en el expediente la Junta de Gobierno Local
por unanimidad acuerda:-------------------------------------------------------------------Primero.- Aprobar el reconocimiento de las obligaciones y, en su caso, la
autorización, disposición del gasto derivados de la relación de gastos nº 49/2016
por importe total de 357.775,33 euros, con cargo a la partidas y conceptos
relacionados en el anexo adjunto.---------------------------------------------------------Segundo.- Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha
dictado el presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
la notificación del mismo, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Castellón en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a recepción de la notificación del mismo.---------------------_______________
Siendo las trece horas y veinte minutos, debidamente autorizada se incorpora
a la sesión la Concejala Dª. Carmen García Arnau.
_______________
44/16.4 DESPACHO EXTRAORDINARIO.
Previa declaración de urgencia, adoptada por unanimidad de los miembros
asistentes a la sesión del Órgano Colegiado, debido a que no figuraban en el
Orden del Día los asuntos que a continuación se hará referencia, la Junta de
Gobierno Local, conoció y resolvió éstos de la siguiente forma: ----------------------
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4.1 Acuerdo aprobación pago ayudas Renta Garantizada, resoluciones 2016
pendientes de 2015.
Vistes les resolucions de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques
Inclusives de Castelló, relatives a la concessió de la Renta Garantida de
Ciutadania, a l’empara de la Llei 9/2007, de 12 de març, referides als interessats
que es concreten en la relació annexa, que signa l’Àrea de la Ciutat per a les
Persones, que han tingut entrada en aquest Ajuntament en virtut del Conveni per a
la Gestió de la Renda Garantida de Ciutadania entre l’Ajuntament de la Vall
d’Uixó i la Conselleria de Igualtat i Polítiques Inclusives, signat a 24 de febrer de
2010. ------------------------------------------------------------------------------------------Vists els informes de la Tècnic d'Administració General de l'Àrea de la
Ciutat per a les Persones amb el vist-i-plau de la Cap de Servei de Serveis Socials
i de la Intervenció de Fons, de fiscalització del gasto.----------------------------------La Junta de Govern Local, a proposta del RegidoR Delegat de l'Àrea de la
Ciutat per a les Persones, per unanimitat, acorda:---------------------------------------Primer.- Aprovar, disposar i reconèixer les obligacions de les ajudes de
Renda Garantida de Ciutadania corresponents a l'import pendent de pagament de
Rendes Garantides de 2015, per import de 33.254,10 €, segons consta en la relació
11/16 que figura en l´expedient administratiu degudament diligenciada pel Sr.
Secretari i el Delegat de l´Àrea, amb càrrec al crèdit de la partida 0903-23123480. Les obligacions que figuren a l’anex II, s’atendran en la forma de pagament
de xec bancari.-------------------------------------------------------------------------------Segon.- Fer constar que la resolució de la Direcció Territorial d'Igualtat i
Polítiques Inclusives de Castelló, atorgant les ajudes, ha estat notificada als
interessats al seu dia segons consta a l’expedient.--------------------------------------Tercer.- Els recursos contra la resolució de l’aprovació de la ajuda de
Renda Garantida de Ciutadania són els que consten en la notificació emesa per la
Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de Castelló i contra la present
resolució, amb què finalitza la via administrativa es podrà interposar recurs
potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un
mes comptador des del dia següent a la notificació de la mateixa o de la
publicació reglamentària, o recurs contenciós administratiu davant el Jutjat d’Allò
Contenciós-administratiu de Castelló, en el termini de dos mesos, comptadors des
del dia següent a la recepció de la seua notificació, o de la publicació
reglamentària.---------------------------------------------------------------------------------
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4.2 Acuerdo aprobación pago ayudas Renta Garantizada, nuevas resoluciones
2016.
Vistes les resolucions de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques
Inclusives de Castelló, relatives a la concessió de la Renta Garantida de
Ciutadania, a l’empara de la Llei 9/2007, de 12 de març, referides als interessats
que es concreten en la relació annexa, que signa l’Àrea de la Ciutat per a les
Persones, que han tingut entrada en aquest Ajuntament en virtut del Conveni per a
la Gestió de la Renda Garantida de Ciutadania entre l’Ajuntament de la Vall
d’Uixó i la Conselleria de Igualtat i Polítiques Inclusives, signat a 24 de febrer de
2010. ------------------------------------------------------------------------------------------Vists els informes de la Tècnic d'Administració General de l'Àrea de la
Ciutat per a les Persones amb el vist-i-plau de la Cap de Servei de Serveis Socials
i de la Intervenció de Fons, de fiscalització del gasto.---------------------------------La Junta de Govern Local, a proposta del Regidor Delegat de l'Àrea de la
Ciutat per a les Persones, per unanimitat, acorda:---------------------------------------Primer.- Aprovar, disposar i reconèixer les obligacions de les ajudes de
Renda Garantida de Ciutadania corresponents a l'import pendent de pagament de
Rendes Garantides de 2016, per import de 72.670,24 €, segons consta en la relació
12/16 que figura en l´expedient administratiu degudament diligenciada pel Sr.
Secretari i el Delegat de l´Àrea, amb càrrec al crèdit de la partida 0903-23123480. Les obligacions que figuren a l’anex II, s’atendran en la forma de pagament
de xec bancari.-------------------------------------------------------------------------------Segon.- Fer constar que la resolució de la Direcció Territorial d'Igualtat i
Polítiques Inclusives de Castelló, atorgant les ajudes, ha estat notificada als
interessats al seu dia segons consta a l’expedient.--------------------------------------Tercer.- Els recursos contra la resolució de l’aprovació de la ajuda de
Renda Garantida de Ciutadania són els que consten en la notificació emesa per la
Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de Castelló i contra la present
resolució, amb què finalitza la via administrativa es podrà interposar recurs
potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un
mes comptador des del dia següent a la notificació de la mateixa o de la
publicació reglamentària, o recurs contenciós administratiu davant el Jutjat d’Allò
Contenciós-administratiu de Castelló, en el termini de dos mesos, comptadors des
del dia següent a la recepció de la seua notificació, o de la publicació
reglamentària.---------------------------------------------------------------------------------
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4.3 Acuerdo aprobación Convenio de colaboración entre Excmo. Ayuntamiento
de la Vall d’Uixó y el Centro Instructivo de Arte y Cultura de la Vall d’Uixó.
Atès que l'Ajuntament d'esta Ciutat està interessat a fomentar i potenciar
activitats culturals dirigides a la ciutadania, que puguen portar a terme les entitats
musicals. -------------------------------------------------------------------------------------Atès que s'ha redactat un conveni de col·laboració entre l'Excm.
Ajuntament de la Vall d’Uixó i l’entitat Centro Instructivo de Arte y Cultura de la
Vall d’Uixó, per a la realització d’activitats musicals.---------------------------------Vist l’informe emés per la Cap del Servei de Cultura, Sanitat i Consum i
vist l’informe emés per la Intervenció de Fons Municipals, a proposta del regidor
de l'Àrea de la Ciutat per a les Persones, la Junta de Govern Local, per unanimitat
acorda:----------------------------------------------------------------------------------------Primer.-Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Excm. Ajuntament de
la Vall d'Uixó i l’entitat Centro Instructivo de Arte y Cultura de la Vall d’Uixó,
amb una despesa per l'import de 8.000’00 €, a càrrec de la partida: 1008-33448505 “convenio Centro Instructivo de Arte y Cultura”, núm. Operació AD
37202, del pressupost municipal.----------------------------------------------------------Segon.-Aprovar i disposar la despesa de 8.000’00 € que suposa el conveni
de col.laboració de l’entitat Centro Instructivo de Arte y Cultura de la Vall d’Uixó
i l’Excm. Ajuntament de la Vall d’Uixó.-------------------------------------------------Tercer.-Facultar a la Sra. Alcaldessa per a que en nom i representació de
l'Ajuntament procedisca a la firma del conveni.-----------------------------------------Quart.-Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, es podrà
interposar recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha aprovat,
en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la notificació del mateix o la
seua publicació, o recurs contenciós administratiu davant el Jutjat d’Allò
Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de dos mesos, comptats des de
l'endemà a la recepció de la notificació del mateix o la seua publicació.-------------
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4.4 Acuerdo aprobación Convenio de colaboración entre Excmo. Ayuntamiento
de la Vall d’Uixó y Juventudes Musicales de la Vall d’Uixó.
Atès que l'Ajuntament d'esta Ciutat està interessat a fomentar i potenciar
activitats culturals dirigides a la ciutadania i que puguen portar a terme les entitats
culturals locals.-------------------------------------------------------------------------------Atès que s'ha redactat un conveni de col·laboració entre l'Excm.
Ajuntament de la Vall d’Uixó i l’entitat “Joventuts Musicals”, per a la realització
d’activitats musicals.------------------------------------------------------------------------Vist l’informe emés per la Cap del Servei de Cultura, Sanitat i Consum i
vist l’informe emés per la Intervenció de Fons Municipals, a proposta de la
regidora de Cultura, Educació i Sanitat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
acorda:-----------------------------------------------------------------------------------------Primer.-Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Excm. Ajuntament de
la Vall d'Uixó i l’entitat “Joventuts Musicals”, amb una despesa per l'import de
1.000’00 €, a càrrec de la partida: 1008-334-48509 “convenio Joventuts
Musicals”, núm. Operació AD 37197, del pressupost municipal.--------------------Segon.-Aprovar i disposar la despesa de 1.000’00 € que suposa el conveni
de col.laboració de l’entitat “Joventuts Musicals” i l’Excm. Ajuntament de la Vall
d’Uixó.----------------------------------------------------------------------------------------Tercer.-Facultar al Sr. Alcalde per a que en nom i representació de
l'Ajuntament procedisca a la firma del conveni.-----------------------------------------Quart.-Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, es podrà
interposar recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha aprovat,
en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la notificació del mateix o la
seua publicació, o recurs contenciós administratiu davant el Jutjat d’Allò
Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de dos mesos, comptats des de
l'endemà a la recepció de la notificació del mateix o la seua publicació.------------4.5 Acuerdo aprobación Convenio de colaboración entre Excmo. Ayuntamiento
de la Vall d’Uixó y la Asociación Arqueológica de la Vall d’Uixó.
Atès que l'Ajuntament d'esta Ciutat està interessat a fomentar i potenciar
activitats culturals dirigides a la ciutadania que difonguen el patrimoni cultural i
que puguen portar a terme les entitats culturals locals.----------------------------------
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Atès que s'ha redactat un conveni de col·laboració entre l'Excm.
Ajuntament de la Vall d’Uixó i l’entitat Associació Arqueològica de la Vall
d’Uixó, per a la realització d’un projecte d’activitats culturals que difonguen el
patrimoni cultural local i dinamitzen les sales d’exposicions de l’Ajuntament de la
Vall d’Uixó.----------------------------------------------------------------------------------Vist l’informe emés per la Cap del Servei de Cultura, Sanitat i Consum i
vist l’informe emés per la Intervenció de Fons Municipals, a proposta del regidor
de l'Àrea de la Ciutat per a les persones, la Junta de Govern Local, per unanimitat
acorda:----------------------------------------------------------------------------------------Primer.-Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Excm. Ajuntament de
la Vall d'Uixó i l’entitat Associació Arqueològica de la Vall d’Uixó, amb una
despesa per l'import de 1.000’00 €, a càrrec de la partida: 1008-336-48506
“conveni Associació Arqueològica de la Vall d’Uixó”, núm. Operació AD 37204,
del pressupost municipal.-------------------------------------------------------------------Segon.-Aprovar i disposar la despesa de 1.000’00 € que suposa el conveni
de col.laboració de l’entitat Associació Arqueològica de la Vall d’Uixó i l’Excm.
Ajuntament de la Vall d’Uixó.------------------------------------------------------------Tercer.-Facultar a la Sra. Alcaldessa per a que en nom i representació de
l'Ajuntament procedisca a la firma del conveni.----------------------------------------Quart.-Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, es podrà
interposar recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha aprovat,
en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la notificació del mateix o la
seua publicació, o recurs contenciós administratiu davant el Jutjat d’Allò
Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de dos mesos, comptats des de
l'endemà a la recepció de la notificació del mateix o la seua publicació.------------4.6 Acuerdo aprobación Convenio de colaboración entre Excmo. Ayuntamiento
de la Vall d’Uixó y Cultura Mutante Asociación de Artistas.
Atès que l'Ajuntament d'esta Ciutat està interessat a fomentar i potenciar
activitats culturals dirigides a la ciutadania que difonguen el patrimoni cultural i
que puguen portar a terme les entitats culturals locals.---------------------------------
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Atès que s'ha redactat un conveni de col·laboració entre l'Excm.
Ajuntament de la Vall d’Uixó i l’entitat Cultura Mutant Associació d'Artistes, per
a la realització d’un projecte d’activitats culturals: Celebració del Dia de la
Música.----------------------------------------------------------------------------------------Vist l’informe emés per la Cap del Servei de Cultura, Sanitat i Consum i
vist l’informe emés per la Intervenció de Fons Municipals, a proposta del regidor
de l'Àrea de la Ciutat per a les persones, la Junta de Govern Local, per unanimitat
acorda:-----------------------------------------------------------------------------------------Primer.-Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Excm. Ajuntament de
la Vall d'Uixó i l’entitat Cultura Mutant Associació d'Artistes, amb una despesa
per l'import de 2.600’00 €, a càrrec de la partida: 1008-334-48523 “conveni
Cultural Mutant Associació d'Artistes”, núm. Operació AD 52397, del pressupost
municipal.-------------------------------------------------------------------------------------Segon.-Aprovar i disposar la despesa de 2.600’00 € que suposa el conveni
de col.laboració de l’entitat Cultura Mutant Associació d'Artistes i l’Excm.
Ajuntament de la Vall d’Uixó.------------------------------------------------------------Tercer.-Facultar a la Sra. Alcaldessa per a que en nom i representació de
l'Ajuntament procedisca a la firma del conveni.-----------------------------------------Quart.-Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, es podrà
interposar recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha aprovat,
en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la notificació del mateix o la
seua publicació, o recurs contenciós administratiu davant el Jutjat d’Allò
Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de dos mesos, comptats des de
l'endemà a la recepció de la notificació del mateix o la seua publicació.------------44/16.5 TURNO ABIERTO DE PALABRAS.
No se efectuó. ------------------------------------------------------------------------
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La Sra. Alcaldesa-Presidenta levanta la sesión siendo las trece horas y
cuarenta minutos, tomándose notas para la redacción del borrador del acta, de
todo lo cual, como Secretario, certifico. -------------------------------------------------LA ALCALDESA

EL SECRETARIO

Tania Baños Martos

José Luis de la Torre Martín
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